
 
 

Informationsbroschyr för lag i 2023 års CARHA Hockey World Cup 
19-26 mars 2023 - Richmond, BC 

 
Allmän information 

 
• Värdhotellet är Sheraton Vancouver Airport Hotel. CARHA Hockey World Cups högkvarter ligger i 

Elmbridge Room och Athletes Village ligger i Britannia Ballroom. 
• Alla lag måste anmäla sig till huvudkontoret vid ankomsten för att registrera sig. Registreringen 

kommer att vara öppen från kl. 16.00-20.00 den 18 mars och kl. 10.00-20.00 den 19 mars. 
• Alla utestående belopp måste betalas vid registreringen eller före ankomst 
• Alla spelare förväntas tillhandahålla ett kreditkort till hotellet för oförutsedda utgifter och tjänster 

(t.ex. room service). Utan kreditkort är det inte möjligt att få tillgång till sådana tjänster 
• Spelare och deltagare är medvetna om att alla foton och videor som tas under evenemanget tillhör 

CARHA Hockey World Cup och dess partner och kan användas på webben, i sociala medier och/eller 
i annat PR-material från CARHA Hockey World Cup och dess partner 

• Turneringen kommer att använda sig av en sms-tjänst för att förmedla viktig information under hela 
veckan. Vi kommer att be alla lagrepresentanter och suppleanter för lagrepresentanter att anmäla 
sig till denna tjänst. Mer information kommer att ges om hur du kan prenumerera direkt på denna 
tjänst. 

• Ett dagligt schema med aktiviteter, utflykter och underhållning finns på 
www.carhahockeyworldcup.ca 

• Lag som deltar i mästerskapet och som behöver byta ut sitt pris mot en annan storlek kan göra det 
söndagen den 26 mars mellan kl. 9.00-12.00 på huvudkontoret 

• Merchandise till CARHA Hockey World Cup kommer att kunna köpas utanför Athletes Village. 
Öppettiderna är kl. 13-20.00 den 18 mars, kl. 10-20.00 den 20-22 mars, kl. 10-16.00 den 23 mars 
och kl. 10-20.00 den 24 mars. Merchandise kommer också att finnas tillgängligt vid öppnings- och 
avslutningsceremonierna och vid matcherna. 

• Vi ber alla spelare att uppträda på ett professionellt och vänskapligt sätt under hela veckan. Om 
turneringens organisationskommitté anser att en deltagares beteende är oacceptabelt kan 
deltagaren uteslutas från turneringen utan ersättning. Detta beslut fattas av turneringens 
organisationskommitté 

 
Viktig information 

 
• Alla lag kommer att få ett välkomstpaket (som kommer att placeras i varje lagrepresentants 

hotellrum) och i detta paket kommer det att finnas en välkomstgåva - landströjor och handdukar. Vi 
ber alla spelare och gäster att bära dessa tröjor och handdukar till öppningsceremonin för Athletes 
March! 

• I ditt välkomstpaket finns också det officiella nyckelbandet från CARHA Hockey World Cup måste 
bäras hela tiden för att få tillgång till busstransporter, delta i sociala aktiviteter och alla andra 
aktiviteter under CARHA Hockey World Cup. På nyckelbandet finns en QR-kod på baksidan som 
ger dig gratis tillgång till Richmond Olympic Experience - ett måste! 

• På nyckelbanden finns två vita biljetter för gratis öl/vin. Dessa kan endast lösas in vid 
öppningsceremonin på Richmond Olympic Oval söndagen den 19 mars. 

http://www.carhahockeyworldcup.ca/


 
 

• På nyckelbanden finns också två blå ölbiljetter för "buy a round" som endast kan lösas in på 
Sheraton och Hilton innan Athletes March startar söndagen den 19 mars.  Kom ihåg att ta med 
alla fyra drinkbiljetter till invigningsceremonin.  

• Om du har köpt en biljett till öppnings- eller avslutningsceremonin som lokal spelare kommer 
detta att visas på ditt nyckelband med ett klistermärke. Cirkel = öppningsceremonier och 
stjärna = avslutningsceremonier. 

• Samlingsplatser efter matchen finns vid varje arena! Besök Stanley's Sports Bar & Grill vid Richmond 
Ice Centre och CARHA Hockey Player's Pub vid Richmond Olympic Oval. 

• Alla lag kommer också att få ett Molson Passport i sitt välkomstpaket. Som stolt titelsponsor för 
evenemanget kommer Molson Passport att erbjuda fantastiska kampanjer och menyspecialer under 
hela veckan på de platser som ingår i Passport 

• Om du behöver hyra en bil under evenemanget kan du besöka 
https://carhahockeyworldcup.ca/2023/02/14/avis-car-rentals/  

• Om du behöver hjälp med fysioterapi eller tandvård under evenemanget kan du vända dig till: 
PROCARE Health & Wellness - Nicole Tai https://www.procarebc.com/ and Clear Dental - Dr. Chang - 
https://www.cleardental.ca/# 

• Häng inte upp föremål i sprinklersystemet i hotellrummet eftersom det kan orsaka omfattande 
skador. Symbolen nedan visar att du inte kan hänga upp några föremål: 
 

 
 

Information om aktiviteter utanför arenorna 
 
• Athletes Village ligger på Sheraton Vancouver Airport Hotel i Britannia Ballroom och kommer att 

vara öppen från måndagen den 20 mars till fredagen den 24 mars från kl. 11.00 till midnatt. Mat, 
dryck och underhållning varje dag! 

• Öppningsceremonierna startar kl. 15.30 på Sheraton och Hilton. Deltagare som bor på River Rock 
och Radisson kommer att skjutsas över och de som bor på Executive och Marriott får promenera 
över till Sheraton/Hilton. Athletes March startar från hotellet till Richmond Olympic Oval. Kom ihåg 
att ha på dig din välkomsttröja och ta med dig din handduk till det här evenemanget. 

• Avslutningsceremonin äger rum lördagen den 25 mars kl. 18.00 på Richmond Olympic Oval - alla 
deltagare kommer att transporteras till Ovalen från sina hotell för denna middag och fest. 

• För de som har biljetter till Canucks-matchen torsdagen den 23 mars kommer transporter att 
erbjudas från Sheraton. Kom tidigt för att delta i vår fest som börjar kl. 14.00. Bussarna börjar gå till 
matchen kl. 17.30. Kom ihåg att ha på dig din välkomsttröja för detta evenemang. 

• Matchen äger rum kl. 19.00 fredagen den 24 mars i Minoru Arena - gratis bussar för att deltagarna 
ska kunna se matchen kommer att finnas tillgängliga från Sheraton från och med kl. 18.00. Se till att 
anmäla dig i förväg. 

• Det kommer att finnas många möjligheter till rundturer: Rundtur på Lulu Island Winery, 
shoppingturer i Cyclone Taylor  

https://carhahockeyworldcup.ca/2023/02/14/avis-car-rentals/
https://www.procarebc.com/
https://www.cleardental.ca/


 
 

• Sports (Hockey Store) och McArthur Glen Designer Outlets, dagsutflykter till Whistler och Victoria, 
fiskeutflykter och mycket mer! För mer information, besök www.carhahockeyworldcup.ca/tours  
eller kontakta tours@carhahockey.ca 

 
Information om transporter 

 
• Transport till och från flygplatsen i Vancouver kommer att tillhandahållas i enlighet med den 

information om resplanen som laddats upp på varje lags onlineprofil. Om en spelare/lag missar sin 
schemalagda upphämtning är de ansvariga för att ordna sin egen transport till hotellet. De 
lag/deltagare som inte har fyllt i sin resplan kommer också att ansvara för sin egen transport 

• Registrerade resande deltagare kommer att erbjudas busstransport till och från varje match. 
Busstidtabeller kommer att publiceras i hotellobbyn och även tillhandahållas digitalt. Alla deltagare 
måste vara redo i hotellets lobby 10 minuter före den planerade upphämtningen. Om en spelare/lag 
missar sin schemalagda upphämtning är de ansvariga för att ordna sin egen transport till arenan. 

• Transport tillbaka från matcherna kommer att tillhandahållas i turordning - inte enligt en 
schemalagd upphämtningsplan. Spelare och gäster kan återvända till hotellet med någon av de 
pendlande bussarna när de anländer till arenan. 

• Under hela turneringen kommer en pendlande buss att gå från hotellen i närheten av flygplatsen till 
Athletes Village för spelare och gäster och den kommer att vara märkt med ATHLETES VILLAGE. En 
annan pendlande buss kommer att köra från hotellen till arenorna under hela turneringen, märkt 
ARENAS. 

 
Arenainformation 

 
• Alla turneringsmatcher kommer att spelas på Richmond Ice Centre och Richmond Olympic Oval med 

undantag för Feature Game, som kommer att spelas på Minoru Arena 
• Varje arena kommer att ha sitt eget turneringskontor om det uppstår några frågor eller problem 
• Alla spelare måste kunna visa upp officiell fotolegitimation (pass eller körkort) för turneringens 

organisationskommitté om det behövs för att bekräfta en spelares ålder eller identitet 
• Efter varje turneringsmatch får varje spelare som står på matchprotokollet en drinkbiljett efter 

matchen (öl/vin/läsk), som endast kan lösas in i Athletes Village före midnatt fredagen den 24 mars 
• För aktuellt spelschema och statistik, se: https://carhahockeyworldcup.ca/gamesheet/ 
• De officiella turneringsreglerna finns här: https://carhahockeyworldcup.ca/tournament-rules/ 

 
Information om försäkringar 

 
• CARHA Hockeys olycksfallsförsäkring för idrottsolyckor på isen gäller för alla spelare under 

turneringsdatumen 
• Information om olyckor på isen finns här: http://carhahockey.ca/cms/Insurance 

http://www.carhahockeyworldcup.ca/tours
mailto:tours@carhahockey.ca
https://carhahockeyworldcup.ca/gamesheet/
https://carhahockeyworldcup.ca/tournament-rules/
http://carhahockey.ca/cms/Insurance

